Kilpailukutsu
Tervetuloa Mäntyharjun Ratsastajat ry:n järjestämiin esteratsastuksen keppihevoskisoihin
Mäntyharjun hevosurheilukeskukseen su 20.5.2018 klo 15 alkaen
•

Luokka I: Ristikkoluokka (40 cm) arv. A.2.0
avoin kaikille, luokkaan II tai III osallistuvat luokan ulkopuolella veryttelyluokkana

•

Luokka II: Esteluokka (50 – 60 cm) arv. A.2.0
avoin kaikille

•

Luokka III Piste-esteratsastusluokka (aika 45 s)
avoin kaikille

•

Luokka IV Naperoluokka (aika 45 s)
avoin kokemattomille ratsastajille, alle 7-vuotiaille

Erityismääräyksiä:
1. Ilmoittautuminen: sähköpostilla paivi.honkanen@mantyharjunratsastajat.net tai
tekstiviestillä (040 527 5749) 18.5.2018 mennessä.
Jälki-ilmoittautuminen paikan päällä hyvissä ajoin ennen luokan alkua mahdollista,
jos luokassa on tilaa.
2. Lähtölistat nähtävillä ennen kilpailujen alkua Mäntyharjun Ratsastajien nettisivuilla
http://www.mantyharjunratsastajat.net sekä kilpailupaikalla.
3. Ei lähtömaksuja.
4. Kilpailupaikkana toimii Mäntyharjun Ratsastajat ry:n hiekkapohjainen ulkokenttä
osoitteessa Leppäkummuntie 1, Mäntyharju.
Autojen pysäköintipaikat ovat valjastuskatoksen vieressä, ajo Leppäkummuntietä
pitkin varovaisuutta noudattaen.
5. Paikan päällä on lainattavissa keppihevosia kilpailusuorituksia varten.
Verryttelyalueena toimii isosta kentästä rajattu osa sekä tuomaritornin viereinen
metsäinen maastorata.
6. Kaikille ruusukkeet ja/tai esinepalkinnot.
7. Asu on vapaa.
8. Kilpailunjohtajana toimii Päivi Honkanen.
9. Kilpailukanslia aukeaa klo 14.30.
10. Kanttiini palvelee kisoissa.
11. Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin.
Tervetuloa koko perheen yhteiseen tapahtumaan kannustamaan ja
liikkumaan!

•
•

•

•
•

Ilmoittautumisessa kerrotaan ratsastajan nimi ja ikä, keppihevosen nimi ja
mielellään lyhyt kuvaus hevosesta.
Luokassa I ja II hypätään esteet numerojärjestyksessä kilpailupaikalla nähtävissä
olevan ratapiirustuksen mukaan
mahdollisimman nopeasti lähdöstä maalilinjan yli (ei uusintaa). Pudotuksista ja
kieltäytymisestä tulee virhepisteitä.
Kahdesta kieltäytymisestä tulee hylkäys. Vähiten virhepisteitä saanut ja nopeimman
ajan ratsastanut voittaa.
Luokassa III eri esteet on pisteytetty vaikeustason mukaan (estekorkeudet 40 – 90
cm).
Sallitussa ajassa (45 s) pyritään hyppäämään mahdollisimman monta estettä missä
tahansa järjestyksessä ja mistä suunnasta tahansa.
Kun aika päättyy, annetaan äänimerkki, jonka jälkeen ratsukon on ylitettävä
maalilinja.
Pudotettuja esteitä ei korjata eikä niistä saa uudelleen pisteitä. Kieltäytymisen
jälkeen voi halutessaan vaihtaa estettä.
Jokaisen esteen voi hypätä kahdesti. Suurimman pistemäärän saanut on voittaja.
Jos pisteet ovat tasan, ratkaisee aika.
Naperoluokassa ratsukko hyppää mahdollisimman monta estettä sallitussa ajassa
(45 s). Kaikki voittavat!
Lisätietoja kilpailunjohtaja Päivi Honkaselta.

